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डोळे बोलत असतात याची प्रचीती बहुतकेाना आलेली असत.े त्या दिवशी 
िकुानापाशी माझ्या वडडलाांनी एका मलुाला पादहले. त्याच्याजवळ ववकत घेण्याएवढे 
पसेै नव्हत.े माझ्या वडडलाांनी त्याला थोडसेे पसेै दिले. त्या मलुाांनी माझ्या 
वडडलाांकड ेउपकृत झाल्यासारखे बघत घरी येण्याचा आग्रह केला. 
 

मी आणि माझ ेकुटुांबीय त्याच्या घरी ज्य ूलोकाांच्या हनकु्काचा सिाच्या आनांिात 
पदहल्याांिा सहभागी झाले होतो. मी जेमतमे पाच वर्ााचा असेन.  

 
 



 



 

 

 

 

 

1940 साली माझ ेवडील जपानी हाय 
कमीशनच्या ऑफिसमध्ये प्रमखु 
हुद्यावर होते. जपानच ेप्रतततनधी म्हिून 
यरुोप खांडातील ललथआुतनया या अगिी 
छोट्या िेशात त्याकाळी होते. माझ े
आई, वडील, माझी मावशी सेत्सकुा, 
माझा चचयाकी आणि अजून एक तीन 
मदहन्याचा हारुकी हे भाऊ आमच ेकुटुांब. 
माझ्या वडडलाांच ेऑफिस तळमजल्यावर 
आणि वरच्या मजल्यावर आम्ही राहत 
होतो.  

 



 

 
 



 

 

सकाळी झाडाझडुपातनू पक्षयाांचा फकलफकलाट ऐकू येत होता. आम्ही शजेारच्या  
मलुा-मलुीांबरोबर  बागेत खेळत होतो. या गावातील घरां व चचा शकेडो वर् ेजुने 
होत.े आमच्या खोलीत चचयाकी आणि मी जमान सतैनकाांच्या बाहुल्या, 
खेळिीतील रिगाड्या अशा खेळिी घेऊन तास न तास खेळत होतो. त्या काळी 
खरेखुरे सतैनक आमच्यापयतं पोहोचतील याची पसुटशीसदु्धा कल्पना नव्हती.  

 

जुलचै्या एका पहाटे माझ ेआयषु्यच पिूापिे बिलनू गेले. माझी आई व मावशी 
सेत्सकुो चचयाकीला व मला जबरिस्तीने जागे करून कपड ेघालण्यासाठी आग्रह 
करू लागले. माझ ेवडील ऑफिसमध्ये होत.े बाहेर भरपरू मािसाांचा गोँधळ. 
माझी आई आता काय होिार याच काळजीत होती. 

 



 

 
 

 

 

 

माजघरातल्या णखडकीतून त्या पललकड ेबाहेर 
काय चालले आहे ते बघू नका अशी माझ्या 
वडडलाांची सक्त ताकीि होती. तरीसुद्धा 
पडिा बाजूला सारून मी बघत होतो. 
आमच्या गेटसमोर शकेडो लोक जमले होते. 
मला न कळिाऱ्या भार्ेत ती मािसां ओरडत 
होते. मग मी तेथे जमलेल्या लहान मुलाांकड े
बघू लागलो. ते आमच्या घराच्या गेटच्या 
लोखांडी सळयाांच्या मधनू बघत होत.े काही 
जि माझ्या वयाच ेहोते. मोठ्या लोकाप्रमािे 
याांचहेी डोळे, फकत्येक दिवस न झोपल्यामुळे, 
लालबुांि दिसत होते.  बाहेर तेवढी थांडी 
नसतानासुद्धा याांच्या अांगावर गरम कपड े
होते. घाई घाईने कपड ेघालून बाहेर 
पडल्यासारखे वाटत होते.  जर हे कुठून  

तरी आलेले असल्यास त्याांच ेसूटकेसेस कुठे 
आहेत हा मला पडलेला प्रश्न होता.  

 



 

“त्याांना काय हवय?” मी आईला ववचारले.  

“ते तुझ्या वडडलाांकड ेमित मागायला आले आहेत.” ततन ेउत्तर दिले. “जर 
आपि मित न दिल्यास त ेमरून जातील फकां वा वाईट मािसां पकडून तरी 
घेऊन जातील.”  

काही मलुां आपल्या वडडलाांच े हात घट्ट धरून उभे होत.े काही त्याांच्या आईला 
चचकटले होते. एक लहान मलुगी जलमनीवर बसनू रडत होती.  

मलाही रडू कोसळले. “बाबा, त्याांना मित करा की”  मी म्हिालो. माझ ेवडील 
माझ्या शजेारी उभे होते. त्याांनीसदु्धा त्या मलुाांना बतघतल ेअसावे. गिीतील 
काही जि कुां पिावर चढण्याचा प्रयत्न करत होत.े माझ्या वडडलाांच ेसहकारी 
बोररस्लाव्ह व गडु्झ गिीला शाांत राहण्यास साांगत होते.  

माझ ेवडील बाहेर गेटपाशी गेले. पडद्याआडून त ेपायऱ्या उतरताना मी पाहत 
होतो. माझ ेवडील जे काही साांगत होते त्याचा त्याांच्या भार्ते अनवुाि करून 
बोररस्लाव्ह साांगत होता. त्यानी “तुमच्यातील  पाच जिाांना तनवडून माझ्याकड े
पाठवा” असे साांचगतल.े  

 

 



 

 
 

 

 



 

माझ ेवडील त्या पाच जिाांना भेटले. माझ्या वडडलाांना चीनी, जपानी, रलशयन, फ्रें च, 
जमान, इांग्रजी या भार्ा अवगत होत्या. या मीदटांगमध्ये सगळयाना समजावे म्हिून 
रलशयन भार्ते त ेबोलत होते. मी बाहेरच्या गिीकड ेबघत होतो. समुारे िोन तास त्या 
लोकाांवर कोसळलेल्या सांकटाबद्िल वडील ऐकत होते. हे सवा ववस्थावपत व तनराचित 
होत.े ते त्याांच्या मायिेशातून पळून आले होत.े कारि त ेपोलांडमधील ज्य ूअसल्यामळेु 
नाझी सतैनक त्याांच्या धमाातील लोकाांच ेअतोनात हाल करत होते. तेथेच रादहले असते 
तर ते एव्हाना मरून गेले असते. कसेबसे सटुका करून त ेसवा पळून आले होत.े नाझी 
सनै्याने आक्रमि करून पोलांड ताब्यात घेतला होता.  

माझ्या वडडलाांनी िसुऱ्या िेशात आिय घेण्यासाठी “तुम्हा पाच जिाांना  मी व्व्हसा िेव ू
शकतो” असे साांचगतले. बाहेर उभे असलेले शकेडो तनराचित रलशयामधनू जपानला 
जाण्यास तयार होत.े जपानला पोहोचल्यानांतर ते कुठल्याही िेशाला जाऊ शकले असत.े 
“ते खरे असेल का?” काहीनी खोिनू ववचारले. “माझ ेवडील व्व्हसा िेऊ शकतील का?”,  
“ते शक्य होईल का?” जर व्व्हसा न लमळाल्यास नाझी त्याांना ठार मारून टाकतील ही 
भीती त्याांच्या मनात होती.  

“मी काही मोजक्या प्रमािात व्व्हसा िेऊ शकतो परांत ुशांभराच्या सांख्येना नाही. त्यासाठी  

मला जपान सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.” असे माझ्या वडडलाांनी त्याांना साांचगतले. 
 

 



त्या रात्री गिीने आमच्या घराबाहेर मकु्काम केला. दिवसभराच्या प्रसांगामळेु मी 
िमनू झोपलो. परांत ुमाझ्या वडडलाांच्या आयषु्यातील ती काळरात्र होती. त्याांना 
तनिाय घ्यायच ेहोते. जर त्याांनी या तनराचिताांची मित केल्यास त्याांच ेकुटुांब 
अडचिीत तर येिार नाही ना? नाझीना कळल्यास त ेकाय करतील ? जर मित 
न केल्यास हे सवा मृत्युमुखी पडतील. माझ ेवडील रात्रभर तडिडत होत.े 
बबछान्यावरील त्याांची घालमेल माझी आई बघत होती.  

 

िसुऱ्या दिवशी माझ्या वडडलाांनी “जपान सरकारला व्व्हसाबद्िल ववचारिा 
करतो.” असे जमलेल्याांना साांचगतले. “हेच योग्य ठरेल.” माझ्या आईनी सांमती 
िशाववली. केबलवरून तनरोप पाठवण्याच ेठरले. माझ्या वडडलाांचा ललणखत तनरोप 
गावातील तार ऑफिसला गुड्ज घेऊन गेला.  

 

जपान सरकारच्या उत्तराची वाट पाहिाऱ्या या गिीकड ेमी बघत होतो. त ेपाच 
प्रतततनधी अनेक वेळा उत्तर आले का म्हिनू ववचारण्यासाठी घरात ये जा करत 
होत.े गेट उघडले की गिी आत येण्यास प्रयत्न करत होती. 



 



 

शवेटी जपान सरकारच ेउत्तर आले. “नाही” म्हिून. माझ ेवडील एवढ्या मोठ्या 
प्रमािात जपानचा व्व्हसा िेऊ शकत नव्हते. पढुील िोन दिवस काय करावे या चचांतते 
गेले.  तनराचिताांचा आिखी मोठा लोंढा आला. माझ्या वडडलाांनी पनु्हा एकिा तनरोप 
पाठववला. पनु्हा एकिा उत्तर “नाही” म्हिून आले. आम्ही बाहेर जाऊ शकत नव्हतो. 
माझा भाऊ, व तीन मदहन्याचा हारुकी प्यायला िधू नसल्यामळेु रडत होत.े  

 

मलाही घरात बसनू कां टाळा आला होता. मी माझ्या वडडलाांना सारखे ववचारत होतो 
“एवढी लोकां  येथे का?”,  “त्याांना काय हवय?”,  “ते येथे का आल?े”, “हे कोि आहेत?” 

माझ्या वडडलाांना या प्रश्नाांना उत्तर द्यायला वळे लागत होता. “या तनराचिताांना मित 
हवी, जगातल्या िसुऱ्या एखाद्या सरुक्षित िेशात जाण्यासाठी प्रवेश पत्र हवे.” अगिी 
शाांतपिे ते उत्तर िेत होत.े “अजूनपयतं मी त्याांना मित करू शकलो नाही. परांतु वेळ 
येईल तेव्हा मी नक्कीच मित करेन.” 

 

माझ्या वडडलाांनी ततसऱ्याांिा केबल पाठवला. त्याांच्या डोळयाकड ेबतघतल्यावर मला त्या 
केबलला काय उत्तर आले असेल हे कळाले. त्या रात्री “मला काही तरी करायला हवे. 
मला सरकारच्या आज्ञचेा भांग करावे लागले तरी हरकत नाही. मी जर तस ेकेले नाही 
तर परमेश्वर मला माि करिार नाही.” आईला त ेसाांगत होत.े 



 
 



 
 
 

िसुऱ्या दिवशी आम्हा सवांना एका खोलीत बोलावले. त ेकाय करिार 
आहेत हे त ेसाांगत होते. त्याांना आम्ही मित करावी असे पदहल्याांिाच 
साांगत होतो. माझी आई व माझी मावशी सेत्सकुो याांनी अगोिरच 
ठरवलेले होते. आपि आपल्यापेिा बाहेर उभे असलेल्याांचा ववचार 
करायला हवा. ते नेहमीच िसुऱ्याांच्या जागी आम्ही असतो तर काय केले 
असत?े असे साांगत असत. “मी त्या मलुाांपकैी एक असतो तर इतराांनी 
माझ्यासाठी काय करायला हव ेहोते.आम्ही नाही मित केली तर ते 
मरून जातील” असे मी म्हिालो. आम्हा सवांच ेम्हििे ऐकून 
झाल्यानांतर वडडलाांच्या डोक्यावरील ओझ ेकमी झाल्यासारखे त्याांना वाटू 
लागले. आता मी त्याांना मित करिार दृढ तनश्चयानी त ेम्हिाले.  

 



 



 

 
 
 

माझ ेवडील बाहेर जावनू आपला तनश्चय 
साांचगतल्यावर गिी एकिम शाांत झाली. बोररस्लाव्ह 
अनवुाि करून साांगत होता.  

“मी तुमच्यातील प्रत्येकाला व्व्हसा िेईन. परांतु 
तुम्ही शाांत रहा.”  

काही िि गिी गोठल्यासारखी स्तब्ध झाली. मग 
सवा तनराचित प्रसन्न चचत्ताने एकमेकाकड ेबघ ू
लागले. एकमेकाांना लमठ्या मारू लागले. आपापल्या 
मलुाांना कवेत घेतले. मी तर त्या मलुाांकड ेबघनू 
सद्गदित झालो.  

 



 



 

माझ्या वडडलाांनी गॅरेजचा िरवाजा उघडला. 
गिी हळू हळू आत लशरू लागली. लशस्त 
राखण्यासाठी बोररस्लाव्ह याांनी प्रत्येकाला 
नांबर असलेले टोकन दिले. माझ्या वडडलाांनी 
प्रत्येक व्व्हसा काडा स्वतःच्या हस्तािरात 
ललहून काढत होत.े काडा ललहून तनराचिताांच्या 
हातात िेताना “गुड लक” म्हिून तनरोप घेत 
होत.े  

 



 



 



 
 

तनराचिताांनी आमच्या आवडत्या बागेत मकु्काम 
ठोकला. माझ्या वडडलाांची त ेप्रतीिा करत होत.े 
शवेटी मलाही बाहेर जाण्यास परवानगी 
लमळाली.  

 

चचयाकी आणि मी इतर मलुाांबरोबर बाबागाडी 
घेवनू खेळत होतो. एकिा आम्ही आत बसत 
होतो व ती मलुां गाडी ढकलत असतां. नांतर त े
आत बसल्यानांतर आम्ही गाडी ढकलत होतो. 
झाडाझडुपातून आम्ही लपाछपी खेळत होतो. 
आम्हाला भार्चेी अडचि जािवली नाही. खेळ 
कधी थाांबलाच नाही.  

 



पिूा मदहनाभर गॅरेजसमोर राांग उभी होती. भल्या पहाटेपासनू अगिी मध्यरात्रीपयतं 
माझ ेवडील समुारे 300 व्व्हसा रोज ललहून िेत होते. बाटलीतील शाई सांपत होती. 
जास्त पािी घालनू जास्त वेळ पेनने ललदहण्याचा प्रयत्न ते करत होत.े एक ज्य ूतरुि 
माझ्या वडडलानी ललदहलेल्या व्व्हसावर लशक्का मारण्यास मित करत होता. माझी आई 
व्व्हसा ललदहण्यास मित करण्यास तयार होती. परांत ुमाझ्या वडडलाांनी स्वतःच 
ललदहण्याचा आग्रह धरला. कारि िसुऱ्यानी ललदहल्यास त ेअडचिीत सापडण्याची 
शक्यता होती. माझी आई राांगेत अजून फकती जि आहेत हे साांगत होती.   

 

एके दिवशी वडडलाांच्या पेनवरील िाब जास्त झाल्यामळेु तनब तटुले. पिूा मदहन्यात मी 
त्याांना त्या रात्रीच्या वेळी बघत होतो. त्याांच ेडोळे लाल झाले होते. त ेधड बोलहूी शकत 
नव्हते. रात्री झोपल्यानांतर माझी आई त्याांच ेहात चोळत होती. दिवसभर ललहून ललहून 
त्याांच ेहात वाांबलेले होते. माझ ेवडील थकून जात होते. व्व्हसा ललदहिे थाांबवावे असे 
त्याांना वाटत होत.े परांतु माझी आई त्याांना आग्रह करत होती. “अजूनही अनेक जि 
वाट पहात आहेत. आपि अजूनही काही जिाांना व्व्हसा िेव ूया. यामळेु त्याांच ेजीव 
वाचतील.” आई साांगत होती.  

 



 
 



 
 

 
 

ललथआुतनयाला पव्श्चमेकडून जमान सनै्यानी व पवेूकडून रलशयन सनै्यानी वेढा 
घातला. त्या िेशाला त्याांनी काबीज केले. माझ्या वडडलाांना तेथनू तनघनू जाण्यास 
साांगण्यात आले. जपान सरकारने त्याांची जमानीला बिली केली. तरीसदु्धा आम्ही 
तनघण्याच्या शवेटच्या ििापयतं वडील व्व्हसा िेत होत.े पढुील िोन दिवस 
आम्ही वाटेवरील हॉटेलमध्ये मकु्कामाला असतानासदु्धा त्याांनी आमच्या मागे 
आलेल्या तनराचिताांना व्व्हसा ललहून िेत होते त्याांच्या या कामात  खांड पडला 
नाही.  

 

 



 
 



ललथआुतनयातून बाहेर पडण्याची वेळ आली होती. रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटिॉमावर झोपलेले 
ववस्थावपत माझ्या वडडलाांभोवती जमले. त्यातील काही जिाांनी वडडलाांना धक्का लाग ू
नये म्हिून कड ेकरून त्याांच्या भोवती उभे रादहले. आता िक्त त्याांची सही असलेले 
कोरे कागि त ेिेत होते.  

गाडी प्लॅटिॉमाच्या बाहेर पडत होती. ववस्थावपत आमच्या डब्याला पकडून पळत येत 
होत.े त्यावेळीसदु्धा प्रतीिेत असलेल्या तनराचिताांना णखडकीतून सहीच ेकागि िेत होत.े 
गाडीला वेग आल्यानांतर सहीच्या कागिाच ेबांडलच त्यानी बाहेर िेकून दिले. सगळे जि 
आश्चयाचफकत नजरेने त्याांचा तनरोप घेतला. तुम्हाला आम्ही कधीच ववसरिार नाही 
असा भाव त्याांच्या डोळयात होता.  

मी गाडीच्या णखडकीतनू बाहेर बघत होतो. ललथआुतनया व ववस्थावपताांची ती गिी  
दिसेनाशी झाल्या.   आपि याांना पुन्हा कधी तरी बघू शकू का?  

“आपि कुठे जात आहोत?” माझा प्रश्न 

“बललानला जात आहोत.” वडडलाांच ेउत्तर. 
चचयाकीला आणि मला नवीन दठकािी तेही मोठ्या शहरात जाण्याचा आनांि वाटत 
होता. वडडलाांना ववचारण्यासाठी माझ्याकड ेभरपरू प्रश्न होत.े परांतु त्याांना डुलकी 
लागली होती. डोळे लमटले होत.े माझी आई व मावशीसदु्धा िमले होत.े 



 



 
 

आता मी मागच ेआठवताना ते ततघे काय करत होत ेव त ेतततके 
महत्वाच ेका होते हे त्याकाळी मला कळाले नाही.  

आता मला कळाले. 
 



जाता जाता... 
ललथुआतनयातील कौनस शहरात 1940च्या सुमारास माझ्या वडडलाांनी काय केले याचा ववचार करताना मला 
त्याांच्याबद्िलचा आिर िसपटीने वाढला. त्याांनी हजारो लोकाांच ेप्राि वाचववले. हे सवा आठवताना माझ्या डोळयात अिू 
तरांगतात. त्यात माझाही फकां चचतसा सहभाग होता याच्या आठविीने मन भरून येत.े  

माझ्या वडडलाांनी स्वतःच्या व्जवाची व कुटुांबाची पवाा न करता जे धैया िाखवले याचा मला गवा वाटतो. परांतु जपान येथील 
त्याांच्या वररष्ठाांना  त्याच ेसोयर सुतकां  नव्हत.े कौनसनांतरच ेआमच ेदिवस िारच कष्टाच ेगेले. सोव्व्हएट कँपमध्ये 
आम्हाला 18 मदहने कोंडून ठेवले होत.े तथूेन आम्ही जपानला परतल्यानांतर जपान सरकारने वडडलाांना राव्जनामा िेण्यास 
भाग पाडले. त्यानांतर वडडलाांनी अनेक दठकािी नौकऱ्या केल्या. शेवटी एका एक्स्पोटा कां पनीमध्ये नौकरीला लागून 1976 
मध्ये तनवतृ्त झाले.  

माझ्या वडडलाांना त्या ववस्थावपताांबद्िल िार काळजी वाटत होती.  त्यानी जपान व इस्राएलच्या कॉन्सुलेटमध्ये स्वतःचा 
पत्ताही ललहून ठेवला होता. शेवटी 1960च्या सुमारास सुचगहाराच्या भीर्ि सांकटातून वाचलेले व हयात असलेल्याांनी 
त्याांच्याशी सांपका  साधला. त्यापैकी अनेकाांच्याकड ेमाझ्या वडडलाांनी सही केलेले व्व्हसा पेपसा होत.े आणि त ेसवा त्या 
कागिाच्या चचटोऱ्याला आपली सांपत्ती समजून सुरक्षित ठेवलेले होत.े  

1969मध्ये माझ्या वडडलाांना इस्राएलला बोलवण्यात आले. याि वाशेम हा होलोकास्ट स्मारक चचन्ह िेवून त्याांचा आिर 
सत्कार करण्यात आला. 1985मध्ये Righteous Among Nations हे पाररतोर्क त्याांना लमळाले.  

त्याांच्या मतृ्युनांतर सहा वर्ाानी जपानमधील त्याांच्या जन्माच्या गावी त्याांच ेस्मारक म्हिून ‘मानवतेच ेडोंगर’ उभे 
करण्यात आले. 1994 मध्ये सुचगहाराच्या सांहारातून वाचलेल्याांनी या स्मारकाला भेट दिली. जपान सरकारच े
प्रतततनधीसुद्धा त्यावेळी हजर होत.े  

1940ला जे काही घडले व माझ्या वडडलावर व माझ्या कुटुांबबयावर जे सांकट कोसळले याचा तपशील आजच्या तरुि 
वपढीला नक्कीच स्िूतीिायक ठरेल. इतराांच्याबद्िल काळजी वाटिे, त्याांची काळजी घेिे, त्याांच्या व्जवाचा आिर करिे 
याचा हा एक वस्तुपाठ असेल. एका मािसामुळे असाध्य वाटिारी गोष्ट साध्य कसे होऊ शकत ेयावर भर िेिारी ही कथा 
आहे.  

- दहरोकी सुचगहारा 



 
  

आियाला आलले्या पिीला अत्यांत तनिायी 
असलेला लशकारीसदु्धा मारू शकिार नाही. 
-जपानी भार्तेील एक म्हिां.    

 


